DE ONTMOETING

Opgebrand en geestelijk uitgeput.
Zo voelen een miljoen Nederlanders
zich door een burn-out of stress.
Psycholoog Juriena de Vries deed
onderzoek naar hardlopen bij
burn-out en De Buitenpsychologen
Irina Poleacov en Christel Westgeest
nemen hun cliënten mee naar bos,
strand en hei om te wandelen.
Waarom is bewegen zo belangrijk
voor je brein?

‘Je
lichaam
liegt
nóóít’
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Buiten
bewegen als
medicijn bij
burn-out en
depressie

tekst Gebke Verhoeven fotografie Joshua Rood

G

ebke: “Ik ben een
vrouw van de tijd. Als ik
een afspraak heb voor
de Ontmoeting ben
ik altijd een half uur
te vroeg. Mijn vragen
nog even doorlezen, wat drinken en
nog snel de omgeving verkennen voor
fotolocaties. Voor het eerst ooit zitten
alle kandidaten al op me te wachten
zodra ik restaurant Woodz in Rotterdam binnenstap. Voor de duidelijkheid: ik ben keurig te vroeg. Dit drietal
heeft er zin in, delen ze meteen mee.
Ze moeten zich inhouden om niet vol
het gesprek in te duiken. Bewegen
als medicijn bij burn-out en ander
psychisch leed, daar hebben we het
vandaag over. De Buitenpsychologen
Irina Poleacov en Christel Westgeest
besloten de muren van hun kantoor
spreekwoordelijk ‘af te breken’ en
geven nu wandeltherapie in de natuur. Psycholoog Juriena de Vries
promoveerde onlangs op het onderwerp hardlopen bij een beginnende
burn-out en concludeert dat dit helpt
bij herstel. Daar wil ik graag meer over
weten. Want Juriena, hoe kom je erbij
om onderzoek te doen naar hardlopen bij burn-out?”
Juriena: “Dat beweging werkt bij milde depressies is al volop onderzocht en wordt ook
succesvol ingezet. Maar bij burn-out nog
niet. Terwijl burn-out ontzettend veel voorkomt en steeds vaker onder studenten. In
beweging komen voelt misschien tegenstrijdig als je zo moe bent, laat staan dat je gaat

›

JURIENA:

‘Als je beweegt
op een manier
die goed is voor
jou, geeft je dat
energie’
gezondNU.nl
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hardlopen. Maar dat komt ook omdat we
allemaal een bepaald beeld van hardlopen
hebben. Je moet natuurlijk niet meteen een
halve marathon lopen of vijf kilometer.”
Christel: “Want dat willen mensen met
burn-out wél. Die zijn ambitieus. Die zijn
gedreven. Bloedfanatiek. Dat zijn prachtige eigenschappen waardoor je veel voor
elkaar krijgt, maar waardoor je vaak ook
over grenzen gaat. Mensen met een burnout lopen zichzelf op alle fronten letterlijk
en figuurlijk voorbij. Dus ook als ze gaan
hardlopen.”
Juriena: “Dat is precies wat ik tijdens mijn
onderzoek zag gebeuren; ik moest mensen
eerder afremmen dan aanmoedigen. Want
al loop je maar tien keer één minuut ‘hard’
en wandel je het grootste gedeelte van de
tijd: het belangrijkste is dat je beweegt. Dat
je je lichaam leert kennen, dat je je grenzen
ontdekt en ook leert accepteren, zodat je
binnen je eigen mogelijkheden je conditie
weer kunt opbouwen. Belangrijk om te
noemen: het gaat hier om mensen met een
beginnende burn-out. Niet om mensen die
met een burn-out thuis zitten en niets meer
kunnen. Die groep heb ik niet onderzocht.
Bij een beginnende burn-out kunnen mensen nog wel werken of studeren, maar voelt
het ontzettend zwaar. Mensen die ondanks
die moeheid toch heel rustig in beweging
komen, signaleren dat ze steeds weer wat
meer energie krijgen, beter slapen en zich
beter kunnen concentreren. Als je beweegt
op een manier die goed voor jou is, dan
kost je dat ook geen energie. Dan krijg je
er energie van, vooral geestelijk. Ben je de
volgende dag vermoeider? Dan ben je te ver
gegaan. Soms moet je dan concluderen dat
‘gewoon’ een stukje wandelen goed genoeg
is voor jou.”

Christel: “Precies. Wat mensen niet
moeten vergeten, is dat niet alleen burnout maar ook depressies in verschillende
gradaties komen. Als je een zware depressie
doormaakt, dan is uit je bed komen eigenlijk al te veel. Hardlopen is dan geen optie.
Maar bij een lichte of matige depressie ligt
dat anders. Praten en bewegen zijn dan
vaak de betere opties.”
Gebke: “Hoe zijn jullie op het idee gekomen om als De Buitenpsychologen
aan de slag gegaan?”
Christel: “Ik heb ooit iemand vanwege
angst behandeld, met wie ik al pratend niet
veel verder kwam. Ze durfde nauwelijks
met de tram, terwijl dit een vrouw van de
wereld was die veel gereisd had. Die angst
maakte haar wereld zo klein. Al pratend
kwamen we op het idee om buiten te gaan
wandelen en zo geleidelijk haar wereld te
vergroten. Dat werkte fantastisch. Want
múren, ook al zijn het maar muren van een
kantoor, houden vaak letterlijk van alles
binnen.”
Irina: “Soms zijn emoties zo groot dat ze
tegen de muren opknallen. Het gevoel
komt er niet uit, omdat het te erg is. Ik heb
al verschillende keren meegemaakt dat
misbruik of seksuele problemen wél naar
buiten komen als je naar buiten gaat. Alsof
in de natuur de ruimte ontstaat om pijn en
verdriet los te laten. En wat ik ook merk:
soms zijn mensen zo opgefokt en boos dat
ze dát er eerst moeten uitlopen om tot de
kern te kunnen komen. Naar mijn idee
maakt dat wandeltherapie heel effectief.
En, we waren het ook wel zat hè, om in zo’n
bedompt kantoor zo veel mensen op een
dag te zien.”

Zij

Psycholoog dr. Juriena
de Vries, werkzaam aan
de Erasmus Universiteit,
promoveerde op onderzoek
naar hardlopen bij beginnende burn-out. Het blijkt
dat bewegen ondanks de
vermoeidheid het herstel
helpt en vermoeidheid
vermindert. Juriena is zelf
triatleet en traint op nationaal niveau.

Zij

De Buitenpsychologen
Irina Poleacov en Christel
Westgeest brachten hun
binnen-praktijk naar buiten.
Zij zien hoe wandelen in de
natuur enorm kan bijdragen
aan het herstel van een beginnende burn-out, angst,
paniek en milde tot matige
depressies.

Christel: “Nou! Dat ook.”
Christel: “Dat vind ik heel belangrijk, dat
mensen bewegen binnen hun mogelijkheden.”
Juriena: “Nou en of! Houd je doelen klein
en neem soms letterlijk kleine stappen. Belangrijk is dat je niet teleurgesteld in jezelf
raakt omdat het toch niet lukt.”
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Irina: “Als psycholoog voor een instelling
zie je met gemak acht mensen per dag. Het
is productie draaien. Ik heb er geen andere
woorden voor. Op een gegeven ogenblik
gooide ik de namen van mensen door
elkaar. Dat is gewoon niet goed.”

Waar
Bij restaurant Woodz
in Rotterdam.
Klik of clinch
Een enorme klik. Ze willen
alles van elkaar weten
en spreken af contact te
houden.

Christel: “Irina en ik zijn oudcollega’s en speelden tegelijkertijd met het idee om therapie
tussen de muren vandaan te halen. De natuur in, naar buiten.
In beweging zijn. Dat hebben
we gedaan. Tegenwoordig zien
we hooguit vier mensen per
dag. Dat is veel fijner.”
Irina: “Vier mensen? Liever
drie. Na vier sessies van driekwartier wandeltherapie doen
mijn voeten pijn. Au!”
Gebke: “Wat is nu precies
de helende factor van
bewegen?”
Irina: “Bewegen verbetert
de chemie in je brein. Als je
bijvoorbeeld tegen een burn-out
aanloopt, dan functioneer je alleen op adrenaline. Die mensen
zijn vaak zo opgefokt dat ze
zelfs niets meer eten. Het is een
hand drop erin, een kop koffie
en dóór. Er komt geen oxytocine
meer vrij, geen melatonine.
Alles wat zorgt voor ontspanning en troost is foetsie. Als je
lichamelijk in beweging komt,
kan die adrenaline eindelijk
afgevoerd worden en ontstaat
ruimte voor andere hersenstoffen die je lekker relaxed
maken.”

JURIENA:

‘Zelfs met alle
kennis die ik in huis
heb, is het moeilijk
om je grenzen te
kennen’

Juriena: “Maar het is niet alleen de hersenchemie die verbetert, ook je conditie gaat vooruit
en daardoor kosten alledaagse
activiteiten minder energie.
Overigens is het wetenschappelijk nog niet helemaal bekend
waarom bewegen zo goed is
voor je hoofd. Wel zien we dat
mensen door te bewegen beter
slapen en minderen piekeren.
De weerstand versterkt. En vergeet ook niet dat bewegen goed
is voor je zelfvertrouwen. Als je
dacht dat je niet kon hardlopen
gezondNU.nl
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en dat toch voor elkaar krijgt, voelt dat
gewoon lekker.”
Christel: “Het is magisch wat er gebeurt
als mensen in beweging komen. Ik geef
een vrouw met reuma wandeltherapie en
zij kan lichamelijk wat minder aan. We
hebben geleidelijk het rondje met de hond
wat groter gemaakt en het is verbazingwekkend wat er in drie weken tijd gebeurt.
Meer energie, meer zelfvertrouwen, de
huid krijgt meer kleur. En dat in slechts drie
weken!”
Gebke: “Kan ik mezelf ook wandeltherapie geven?”
Christel: “Natuurlijk! Als je op eigen houtje
meer gaat bewegen, adviseer ik wel een
logboekje bij te houden, waarin je opschrijft
wat je gedaan hebt, hoe lang, hoe dat
voelde en hoe je er de volgende dag aan toe
was. Zo kun je ontdekken wat goed is voor
jou.”
Juriena: “Dat is belangrijk. Ik loop hard
sinds mijn zestiende, maar wist meteen: dít
is het voor mij! Ik ben blij dat ik een sport
heb gevonden waarbij ik me zo lekker voel,
én ik ben dankbaar dat ik een gezond lijf
heb. Daardoor kan ik op nationaal niveau
trainen voor triatlons. Vanochtend lag ik al
om half zeven, voor ik naar mijn werk ging,
in het zwembad. Nog niet zo lang geleden
was ik dan ’s avonds na mijn werk ook nog
gaan sporten. Dat doe ik niet meer. Ook
ik moet mijn grenzen in de gaten houden.
Zelfs met alle kennis die ik in huis heb,
voelde ik twee jaar geleden dat ik echt te
veel van mezelf gevraagd had. Omdat ik zo
intensief sport, weet ik gelukkig heel snel
hoe ik ervoor sta. Mijn lichaam vertelt me
wanneer ik over grenzen ga.”
Irina: “Je lichaam liegt nooit. Je hoofd kan
van alles willen. Maar je lichaam is altijd
eerlijk en confronteert je met de werkelijkheid, waarmee je het die dag moet doen.
Qua energie, qua pijn, qua kracht. Dat kan
enorm variëren. Stress laat altijd zijn sporen
na. Driekwart van de klachten is stressgerelateerd. Dat is nogal wat. Toch leren kinde-
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ren niet of nauwelijks wat stress met je lijf
doet, hoe je de signalen herkent en hoe je
die stress een gezondere plek geeft.”
Juriena: “Daar zeg je wat. Laatst was ik
vrijwilliger bij schoolatletiek. Na zes honderd meter kwam de helft van de kinderen
uit groep 7/8 huilend over de finish. De
verhoogde hartslag, het buiten adem zijn,
ze konden er niet mee omgaan.”
Irina: “Alles staat tegenwoordig in het
teken van presteren en de beste willen zijn.
Verliezen is geen optie. We worden collectief aangemoedigd om over grenzen heen te
gaan. Het wordt zelfs beloond. Bij pijntjes
moet je niet zeuren. Als je met griep naar je
werk komt, ben je een doorzetter. Iedereen

IRINA:

‘We worden
collectief aangemoedigd om
over grenzen
heen te gaan’
moet excelleren. Terwijl de meesten van
ons heel middelmatig zijn en dat is ook
prima. Maar gewoon gemiddeld zijn, lijkt
niet meer te mogen.”
Juriena: “Het is lastig om niet te bezwijken
onder die maatschappelijke druk. Als je
bijvoorbeeld een stapje terug wilt doen, dan
word je al heel snel in het hokje ‘niet ambitieus’ geplaatst. Terwijl het daar niets mee
te maken hoeft te hebben. Verre van. Soms
heb je gewoon nog andere ambities.”
Gebke: “Uiteraard heb je maatschappelijke verwachtingen, verwachtingen
van werkgevers en van je familie.
Maar uiteindelijk moet je zélf toch
grenzen kunnen stellen?”

Irina: “Dat is dus niet makkelijk en al helemaal niet voor mensen die burn-out raken.
Ze willen het zo graag ‘goed’ doen. Dus als
er een enorme dossiermap op hun bureau
ligt, dan werken ze die zo snel mogelijk
weg. En wat denkt die baas dan? ‘Fijn, er
kan nog een map bij.’ Voor je het weet, ligt
er dan een hele stapel. Grenzen verschuiven
geleidelijk. En wanneer niemand zegt ‘stop’,
verandert er niets. Er zijn altijd meerdere
partijen die op de rem kunnen gaan staan.
En waarom zou je dat als baas niet doen?
Onderzoek heeft al lang en breed uitgewezen dat mensen na driekwartier hard werken, een kwartier pauze moeten houden.
Dan zijn ze het meest productief. Maar wie
doet dat? Rokers, ja. Die zijn wat dat betreft
in ieder geval goed bezig.”
Christel: “Nou, er is wel verandering gaande. Werknemers bij bedrijven zoals Google
en Facebook krijgen zelfs tijdens werk nap
time. Dat klinkt misschien grappig, maar
rust nemen is minstens zo belangrijk als in
beweging komen.”
Irina: “Mee eens. Ik heb eens een fysiotherapeut gesproken die onderzoek deed naar
ademhaling en hij concludeerde dat het
gros van de mensen ademt alsof hij aan het
snelwandelen is.”
Christel wijst op haar nek: “Dan zit je ademhaling dus hier.”
Irina: “Het betekent dat je hele systeem - je
hart, je aderen, alles - continu presteert
alsof het onder druk staat. Vind je het dan
gek dat mensen opgebrand raken? Dat
paniek toeslaat, dat je migraine krijgt?”
Christel: “Precies om die reden ligt op
mijn werkkamer een yogamatje. Tussen de
bedrijven door ga ik daar op zitten. Even inpluggen bij mezelf. Hoe sta ik ervoor? Wat
heb ik nu nodig? Dat zou iedereen moeten doen. Ik adviseer vaak om zo’n gratis
mindfulness-app met ademhalingsoefeningen te downloaden. Daarmee kun je in drie
minuten op de wc even een doe-het-zelfcheck doen. Even dat stressniveau omlaag
brengen. Heel belangrijk! Als je altijd maar
door dendert, is de kans op burn-out groot.”

›

CHRISTEL:

‘Mensen met een
burn-out
lopen zichzelf op
alle fronten letterlijk en figuurlijk
voorbij. Dus ook als
ze gaan hardlopen’
gezondNU.nl

55

DE ONTMOETING

Irina: “Een hele harde leerschool, die ik niemand
gun.”
Juriena: “Veel mensen worden nooit meer de
oude.”
Irina: “Moet je dat willen dan? Mensen met burnout willen altijd wel ‘de oude worden’, maar dat
lijkt me nu juist níét de bedoeling. Dan heb je dus
ook niets geleerd.”
Gebke: “Waarom lijken vooral twintigers getroffen te worden door een burn-out?”
Irina: “De millennials, mensen die tussen 19802000 geboren zijn, hebben zo veel te kiezen.
Keuzevrijheid maakt een mens niet per definitie
gelukkiger. Als je uit tweehonderd spijkerbroeken
kunt kiezen in plaats van vijf, dan moeten er ook
199 afvallen. Volgens cultuursocioloog Jeroen
Follens is ons brein zo geprogrammeerd dat we
niet die ene perfecte spijkerbroek onthouden
waarvoor we kiezen, maar de 199 ‘mislukkingen’. En die 199 zijn er veel meer dan de vier die
bij een beperkte spijkerbroekenkeuze afvallen.
Tegenwoordig hebben we óveral keuzes in. Niet
alleen in spijkerbroeken, ook in studies, telefoons,
partners, series, muziek, foto’s, wonen. Alles
is een keuze. Vrijwel niets overkomt je. En als
je kunt kiezen is de druk om de juiste keuze te
maken groot. Veel jonge mensen voelen dat als
een enorme verantwoordelijkheid. Ze vragen zich
daardoor misschien ook meer dan ooit af wie ze
zijn, wat hun rol in dit leven is. Hele essentiële,
spirituele vragen waar je niet een, twee, drie
antwoord op krijgt. Soms kan het dan helpen
om naar buiten te gaan. De natuur in. Veel jonge
mensen voelen zich niet meer verbonden met iets
groters, zien zichzelf niet als onderdeel van de natuur. En dat is wat ze tijdens wandeltherapie weer
leren ontdekken.”
Christel: “Je keert je blik van binnen naar buiten.”
Irina: “Wandeltherapie is heel basaal. Heel aards.
Eerst letterlijk voetje voor voetje voelen op wat
voor soort aarde je staat. Is het modder of zand?
Is het glad? Of houd je grip? En vervolgens: wat
zie je om je heen? Wat voor kleur hebben de bomen? Hoe komen ze op je over? Oh, had je ze nog
niet eerder bekeken en waarom dan niet? Zo open
je soms letterlijk je blik en kun je beter buiten de
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CHRISTEL:

‘Het is magisch wat er
gebeurt als mensen in
beweging komen’
kaders denken. Voor mensen
die vastlopen is dat ideaal. Je
krijgt meer oog voor mogelijkheden en oplossingen. Soms is
dat een stap naar beterschap.”
Gebke: “Waarom is de natuur an sich zo’n helende
factor?”
Irina: “Ik ben een paardenmeisje en geef paardentherapie. Wat
in contact met zo’n dier, ook onderdeel van de natuur, gebeurt,
is prachtig. Vooral bij depressie.
Als mensen voor het eerst op
het paard in galop gaan, dan zie
je dat ze steviger in het zadel
komen te zitten. Ze aarden en
komen weer in hun kracht. Ze
vóélen zich gedragen. En dat is
echt iets. Wanneer voel je dat
nog als volwassen mens? Het
is zoiets krachtigs. Zo ontroerend. Je moet je soms gedragen
voelen om te beseffen dat je er
nooit echt alleen voor staat. Dat
weten zet iets in werking.”
“En dat is wat de natuur doet.
Het zet iets in werking. Soms
biedt het veiligheid. Veel
mensen voelen zich opgelaten
als ze voor het eerst weer gaan
bewegen. Ze willen liever geen
bekenden tegenkomen. Bang
om beoordeeld en veroordeeld
te worden. Het bos kan dan
beschutting bieden. Maar de
natuur ontspant ook letterlijk
door er te zijn, er naar te kijken.
Volgens een bevriende bioloog

komt dat omdat het menselijke brein toegerust is
om te leven in een natuurlijke omgeving.”
Christel: “Niet voor niets komen angsten en
depressies meer voor in stedelijke gebieden. Er is
meer geluid. Meer indrukken. Dat kan heel overweldigend overkomen. In de natuur heb je minder prikkels, waardoor je brein vanzelf al meer
tot rust komt. En vergeet de vitamine-D-factor
niet van buiten zijn. Zonlicht heeft een ongekend
effect op je humeur en je energieniveau. Sinds
een paar jaar ga ik met Kerst naar Tenerife. Zóóó
lekker. Dan voel je aan den lijve wat de kracht van
het licht is. Al hoef je niet per se ver weg te gaan.
Veel buiten zijn en wandelen helpt ook. ‘s Winters
zette ik voorheen nog wel eens een lichtbril op,
maar sinds ik wandeltherapie geef, heb ik het niet
meer nodig.”
Juriena: “Het is ook bewezen dat sporten in de
natuur extra ontspant. Vooral in de buurt van
water zou ons goed doen. Waarom dat zo is, weet
ik niet. Maar uiteindelijk maakt het niet uit waar
je beweegt, als je maar beweegt. Het is zelfs zo
dat mensen die niet of nauwelijks actief zijn, de
meeste winst voor hun gezondheid boeken als ze
wel in beweging komen.”

Meer weten
• debuitenpsychologen.nl
• runyourmind.nl
• gezondnu.nl/sport-en-beweging
• gezondnu.nl/spierpijn

